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"QUADRO TIVO DO J.!OVD 

TY8 1 9 J 2 11 

, 
Numero de reuniÕes efetuadas: 11 

Congregações que compareceram, ou se fizeram representar nas 11 reu
nioes: Catederal, Covanca, Barreto, s. Domingos, s. Gonçalo, N. Sra 

das Graças e Salesiano. · · 
C~pgr~gações que compareceram a lo reuniÕes: N. Sa do Carmo, Ingá. 

" . 11 " .a 9 " : S. Lourenço. 
" 

11 
" a 8 " S. ~rancisco. 

" , " 11 a 3 " : Rosario e S. 'Benedito. 

Congregações que se apresentaram com naior nÚmero de congregados: 

1!:1 ) H. Sra das Graças com . 196 . 
2!:1 ) Catederal • 1~1 • aº ) Bar ·~eto 1 2 

Q ) Covanca • 114 . 
5'º ) S. Lourenco . 8o . 
6Q ) " 78 So Gonçalo . • 
7!:1 ) S. r;rancisco • 7o . 
11 ) Inga 7o 
82 ) I • Carmo 6o 
9º) s. l)omingos • 3~ • 
loº) Rosario • . 
Total do compar ecimento- - 964 

Congregações que que entregaram naior nÚmero de tesourinhos: 

1º ) Catederal • lo • 
2º ) Sales i ano • 5' . 
aº ) Barr eto . 5' . 

Q ) Covanca ~ 
n ) 1'T Carmo • 1 ..... . • 

Fizeram o santo retiro no carnaval, 76 conôregé'.dos. 

Como princiEal iniciativa ~ conta ~ Federação cono sendo 
a instituiçao do Ourso de Instrutores" do qual ja r eceberam o certifi
cado lo coneregados . 
Em segundo logar a Ro~mr~a Pac 1eco , efet uada ~m outubro dQ 195'2. 

terceiro a instituiçao de aulas de fo~1açao nas reunioes da Fede-
racao. . 
Quárto- Ia recepção festiva do Sector Mater PL~issima do Rio de Janei -
ro na paroquia de S. Domingos. 
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Pelas Fraternidades 

PERDAO! PELO AMOR DE DEUS! 

Poesia feita pelo Innão Pedro de Alcântara após o Retiro 
de 1 a 5 de Novembro de 1951. 

Se no céu tudo é risonho, 
Não há prantos nem há choro; 
Como pode alguém tristonho 
Entoar no mesmo coro? 

Entre gente pensativa 
Eu pequei, mas, sem querer; 
Sendo alegria expansiva 
Ninguém a pode conter! 

O silêncio foi quebrado 
Pelo prazer que senti; 
Ninguém pode estar calado 
Quando São Francisco ri! 

Eu falei constantemente, 
Pecados! Pecados meus! 
Mas, se falei tão contente, 
Foi sobre as glórias de Deus! 

Se chama a Comunidade 
Os irmãos para pen.sar, 
Amor da fraternidade 
Vem o silêncio quebrar! 

Fazem barulho, rumor, 
Como crianças brincando! 
Oh! com que carinho e amor 
Jesus os vem contemplando! 

A minh'alma sempre observa 
Nas leis de Nosso Senhor : 
Quer a tr-isteza reserva; 
Quer alegria rumor! 

Os outros buscam calados 
Rever um tempo profano, 
Mas não existe pecados 
Num "Retiro" Franciscano! 

JUBILEU DE PRATA DA FRATERNIDADE DA IMACULADA 
CONCEIÇAO DA BEM-AVENTURADA VffiGEM MARIA 

DE NITERói. 

Relatório lido por ocasião da solenidade comemomtiva 
do 25.o aniversário. 

Ao en.sejo desta solenidade comemo
rativa da passagem do vigésimo quinto 
aniversário da Fraternidade da Imacu
lada Conceição da Bem-aventurada Vir
gem Maria, fui solicitado para fazer 
um rápido e despretensioso relato do 
que tem sido a vida de um quarto de 
século desta venerável comunidade ter
ciária de Niterói. 

Antes, porém, de desobrigar-me de 
tão honrosa quão difícil tarefa, permi
ta.zn que, como testemunha pessoal de 
todos os fatos ocorridos no decorrer 
destes cinco lustros de existência de 

nossa ,fraternidade, cante um harmonio
so hino de profunda ação de graças a 
Deus Todo Poderoso, por intermédio de 
nossa excelsa padroeira, a Virgem da 
Imaculada Conceição e de nosso Será
fico Pai São Francisco, por tantos be
nefícios que nos prodigalizou e tantas 
graças que recebemos de sua proteção 
magnânima e assistência de todos os 
dias. 

Se hoje não somos, ainda, uma gran
de falange de terceiros franciscanos a 
proclamar bem alto as maravilhas da 
íntima união com Deus e se, também, 



não podemos escónder a mágoa dos dias 
dificeis que Sofremos, por ;vezeS, cem-
tudo, podenos proelamar, com ll&ttta 
:qfania, que representamos uma :PeQUe
na Jll$is valioaa porção de sal e fer
mento que vivifiqa e satura esta grande 
massa que representa o la'ieado eatóli
-co desta generosa cidade de Niterói. E, 
se já tivemos por sede corredores de 
igrejas ou porões de casas paroquiais, 
hoje, felizmente, temos uma casa con
digna e agasalhada pelo manto prote
tor e paternal da residência de uma 
Ordem Primeira. Queira Deus que des
ta santa e -benfazeja união das Ordens, 
primeira e terceira, abençoada por nos
so Pai Comum, nesta aprazível Por
ciúncula de Santana, possamos progre
dir com maior desenvoltura e haurir opi
mos frutos de verdadeira santidade. 

Esta fraternidade foi fundada pela 
vontade inquebrantável, alma piedosa 
e zelo apostolar do Reverendíssimo 
Frei Inácio Hinte, então Padre Guar
dião do Convento de Santo Antônio do 
Rio de Janeiro e Diretor da Fraterni
dade ali sediada, a quem renderemos 
sempre as nossas justas homenagens. 

Alguns terceiros da Fraternidade de 
Santo Antônio e muitos católicos im
buídos do espírito seráfico residiam, por 
aquela época, em Niterói e, com seu 
dedicado diretor, alimentaram a idéia 
de erigir uma similar nesta cidade. En
tão tornar-se-ia mais fácil o recruta
mento de novos elementos e a difusão 
do espírito franciscano entre cristãos 
que ainda não o conheciam. 

Concretizada a idéia, esta foi levada 
ao conhecimento do santo e humilde 
pastor de almas que foi, sem dúvida, o 
Reverendíssimo Bispo desta Diocese, 
Dom Agostinho Benassi, que logo a re
cebeu com grande alegria e não se fez 
esperar a sua aprovação, tendo sido este 
um dos seus últimos atos, pois sobraram 
apenas alguns dias para entregar plà
cidamente sua grande alma ao Criador. 
Várias reumoes preparatórias foram 
programadas, a princípio na Matriz de 
São Lourenço que dá acesso à majesto
sa Alameda de São Boaventura e que, 
no dizer do tranciscano José Geraldo 
Bezerra de Menezes era um bom al
gúrio para a nova fraternidade, que ali 
deveria ter a sua sede e receber o no
me daquele doutor seráfico. O destino 
não quis que assim fosse e razões ou
tras levaram os novos macabeus para 
a Igreja de São João Batista, Catedral 
do Bispado, onde encontramos uma al
ma não menos franciscana que a do 
venerando Bispo, a do Padre Cura, o 

aa'lUJQio- :MoJiaenhôr 
~o. 

DepOtà 4e várias 
pa.reõeram alguD.s tel'cài:ros 
nldadé de Santo Antônio, deste~íicl~li! ~ 
o saUdoso Irmão Benedito 
foi G Mestre de Noviços 
da primeira turma de postul&Utes, 
qual fizemos parte e, flnalmente, a 
de Novembro de 1926, reallz9u-se 
reunião solene, na Capela Mor da Ca~ 
tedral, quando foi lida a bula da ereção 
canônica na novel fraternidade assina
da pelo Reverendíssimo Padre Provin
cial Frei Celso Dreiling, tendo sido 
feita, nesta ocasião, a santa vestição dos 
primeiros 15 irmãos e 34 irmãs. Há a 
assinalar a entrada, por esta ocasião, 
de quatro sacerdotes, contando-se en
tre eles o Rev. Cura da Catedral e 
então Governador do Bispado, que fez 
o seu noviciado juntamente com os de
mais irmãos, assistindo, com santa hu
mildade, a todas as reuniões. 

A primeira Mesa Administrativa foi 
organizada, em caráter provisório, por
que dela tomaram parte alguns noviços, 
sendo, contudo, a maioria constituída. 
de irmão:;y professas que .se tran.sferiram 
do Rio para agregar-se à nossa fra
ternidade, e ficou assim constituida: Mi
nistros: Ir. Franciséo Solano (Dr. José 
Geraldo Bezerra de Menezes} e Ir. Clarã: 
de Assis (d. Joselina Magalhães); Mes
tres de Noviços: Ir. Benedito Antônio 
(sr. Mário de Sousa Pereira) e Ir. Maria. 
da Eucaristia; Secretários: Ir. Pedro 
Batista (sr. Artur Torres Cunha) e Ir. 
Prudenciana (d. Maiilde Ribeiro de Al
mefda) ; Tesoureiros: Ir. Lourenço de Sã.o 
Francisco (sr. Severino Rodrigues Lou
reiro) e Ir. Salomé (d. C~rolina de Al
meida Batista). .Os irmãos Pedro Ba
tista e Lourenço de São Francisco que, 
até hoje, se encontram entre nós e pres
tando os mais edificantes exemplos e 
serviços a esta fraternidade, eram, por 
aquela ocasião, noviços da Fraternidade 
de Santo Antônio, tendo ali feito as suas 
profissões a 26 de Dezembro de 1926, 
portanto serão os primeiros a realizarem 
suas bodas de prata neste ano jubilar, 
que estamos comemorando. 

Assim, nasceu a nossa fraternidade 
que continuou por longo tempo sob a 
sábia e dedicada orientação do Revmo. 
Frei Inácio. Suas reuniões se . fizeram, 
a princípio, na Capela da Imaculada 
Conceição, ao lado do corpo central da 
Igreja Catedral, enquanto as reuniões 
maiores eram feitas neste vasto recin
to, assim aconteceu com a da santa 
profissão da primeira turmll, a 15 de 

.. 
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J'aaelro de 1928, constituída de 10 innãos 
e 14 lnnãs, recrutados entre os primei
ros ·noviços. Desta primeira tunna de 
professas ainda se encontram .em ati
vidade, em nossas fll.eiraa, os irmãos 
Luis GOnzaga e Bernardino de Sena 
e aa irmãs Prudenciana, Salomé, Se
rafina e Catãrina, que comemorarão 
.suaa bodas em Janeiro de 1953. 

Ã proporção que o sodalício crescia 
em número, pois só no primeiro ano 
.começaram o noviciado 27 irmãos e 54 
innãs, num total de 81 filhos de São 
Francisco, constatava-se a necessidade 
de lhe dar uma sede mais apropriada. 
Por isso valeu a interferência de al
guns irmãos mais influentes junto às 
.autoridades eclesiásticas, e nos foi ofere
cida uma sala na parte superior e la
teral da própria Igreja Catedral que 
se transformou, logo cedo, na Capela 
da Ordem Terceira, dedicada a São 
Francisco de Assis. Aí foram feitas as 
obras necessárias à dignidade do culto 
e, aos poucos, foi sendo enriquecida 
com imagens, mobiliário apropriado e 
alfaias. Sua inauguração teve lugar em 
Janeiro de 1929. 

~, 

O ano de 1928, entretanto, ficou assi-
nalado, na história eclesiástica desta 
Diocese, com a chegada a esta cidade 
de Dom José Pereira Alves, o virtuoso, 
humilde mas sábio e esclarecido bispo, 
que, transferido da Diocese de Natal, 
veio substituir o saudoso Dom Agostinho 
Benassi. A nossa fraternidade tomou 
parte das faustosas cerimônias da che
gada de Sua Excia. Revma. a Niterói. 
E, desde o primeiro contacto conosco, 
tornou-se Dom José um grande amigo 
de nossa fraternidade e um fervoroso 
terceiro franciscano . Assim, alguns dias 
depois, comparecia democràticamente, às 
nossas reuniões e a 19 de Agosto, desse 
mesmo ano, recebia a vestição fran
ciscana para fazer a sua santa profissão 
a 6 de Abril de 1930, recebendo o no
me, na Ordem de Irmão Francisco de 
São Ludovico. A este nosso ilustre, que
rido e saudoso irmão, que entregou sua 
boníssima alma a Deus Nosso Senhor a 
21 de Dezembro de 1947, muito ficou 
devendo a nossa fraternidade pelos inú
meros benefícios e apostolar carinho 
que dele recebeu. 

Durante 14 anos estivemos sediados 
na Capela de São Francisco anexa à 
Catedral de Niterói. Foi inegàvelmente 
um tempo de grande florescimento para 
nossa fraternidade. E nada é mais con
solador do que recordar o vulto que 
tomou ali, durante alguns anos, o mo
vimento de ação social católica, deno-

minado Obra de Santa Isabel de Hun
gria. Inaugurada no ano de 1930, no 
dia consagrado à festa desta grande 
padroeira, desde então um grupo de 
numerosos irmãos e irmãs se entregolJ 
de corpo e nlma ao trabalho edificante 
e meritório do socorro espiritual aos 
enfermos, ~s crianças, aos velhos, aos 
condenados e infelizes, levando a todos 
a palavra do Evangelho e a consolação 
dos Santos Sacramentos. Seria fastidio
so reproduzir, em números, o que foi 
este movimento edificante que tanto 
enobreceu os sentimentos de piedade e 
amor ao próx imo dos nossos irmãos, 
mas que, infelizmente, foi aos poucos 
esmorecendo. Contudo não podemos dei
xar de reproduzir aqui o que foi este 
movimento no ano de maior apogeu, 
exatamente o de 1935, em que foram vi
sitados os hospitais de São João Batis
ta, Santa Cruz, São Gonçalo, da Força 
Militar, Casa de Saúde Icaraí, asilo dos 
velhos de Niterói e São Gonsalo, Alber
gue Noturno, Casa de Detenção, Peni
tenciária do Estado, menores abando
nados das Ilhas da Conceição e do 
Carvalho, somando-se, no fim do ano, 
337 visitas, 396 instruções, 1.963 confis
sões, 1.537 comunhões, 257 extrema-un
ções, 128 viáticos, 11 batizados de adul
tos, 10 primeiras comunhões de adultos, 
135 casamentos, 9 missas e 27 centros 
de catecismo com 1.190 crianças matri
culadas, 1.551 aulas dadas, 167 primeiras 
comunhões e 31 batizados. Esta é a es
tatística de apenas um ano, mas este 
trabalho edificante se reproduziu, mais 
ou menos, com esta intensidade por cer
ca de dez anos. Estes foram os frutos 
mais belos que sazonaram nestes 25 
anos de nossa existência. 

Para sermos realmente sinceros, forço
so é confessar que a fraternidade so
freu uma triste fase de decadência, ml
ciada quando, em Janeiro de 1940, dei
xando a nossa sede na Catedral, nos 
transferimos para a Igreja Matriz de 
São Domingos, então ocupada pelos fra
des franciscanos. Ali não tivemos nunca 
o conforto de uma sede apropriada pa
ra as nossas reuniões e para o nosso 
desenvolvimento. A princípio as r euniões 
eram feitas no recinto da igreja e, mais 
tarde, no porão da casa paroquial. A 
nossa fraternidade estava definhando e 
uma reação fazia-se necessária. Foi 
quando, p ela segunda vez, chega ao nos
so encontro como diretor o Revmo. Frei 
Donato !Ncker, inegàvelmente o esteio 
abençoado que fez soerguer o nosso so
dalício, o amigo que nos animou em 
todos os momentos de desânimo e o 
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:tirme timoneiro que nos conduziu a um 
porto feliz e seguro - a Porciúncula 
de Santana. 

A despeito dos dias amargurados que 
passamos entre os anos de 1940 a 1945 
é de justiça, contudo, assinalar que 
não ficamos, durante esse tempo, de 

Tesoureira: Merc des Horta (Ir. Maria 
Mercedes do Ro ário); l.a Secretária: 
Jeey Pereira da ·iva (Ir. Margarida de 
Cortona); 2.8 Sep tária: Dahyl Nóbrega 
(Ir. Maria José) . 

todo desamparados da proteçió de Sió 
Francisco, pois que, entre oe ppuéde 
membros que conseguimos ali8tar em 
nossas Jileiras, Graças a Deus, todoa 
eles se tornaram valorosos soldados da. 
milícia franciscana. 

7 

, 
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Ordens Terceiras no Brasil 
Frei Nicolau Wiggen 

(Continuação) 

Niterói: Esta fraternidade foi 
fundada por Fr. Inácio Hinte, 
quando era guardião do Convento 
de Santo Antônio do Rio. Alguns 
Terceiros da fraternidade de san
to Antônio, que residiam em Nite
rói, alimentaram a idéia de erigir 
uma similar nesta cidade. Então, 
tornar-se-ia mais fácil o recruta
mento de novos elementos e a di
fusão do espírito franciscano en
tre os cristãos que ainda não o 
conheciam. 

Concretizada a idéia, esta foi 
levada ao conhecimento do bispo 
desta diocese, D. Agostinho Benas
si, que logo a recebeu com grande 
alegria e a aprovou. Várias reu
niões preparatórias foram progra
madas, e, a principio, fizeram suas 
reuniões na Matriz de São Lou
renço, que dá acesso à majesto
sa alameda de São Boaventura 
e que, no dizer do franciscano Jo
sé Geraldo Bezerra de Menezes, 
"era um bom augúrio para a nova 
fraternidade que ali deveria ter 
a sua sede e receber o nome da
quele Doutor Seráfico". Mais tar
de, por diversos motivos, passa
ram a reunir-se na igreja de São 
João Batista, catedral do bispado, 
onde encontraram uma alma não 
menos franciscana do venerando 
bispo e a do Padre Cura. 

Depois de várias reuniões rea
lizou-se finalmente a 1.0 de No
vembro de 1926, uma reunião so
lene na capela-mor da catedral. 
Nesta ocasião, foi lido o documen
to da aprovação canônica. Na mes
ma ocasião assinala-se a vestição 
de 15 irmãos e 34 irmãs. Há a 
assinalar que 4 dos novos mem-

bros eram Sacerdotes Seculares. E 
nota o cronista "entre eles se 
achava o Revmd. Cura da Cate
dral que fez o seu noviciado com 
os demais irmãos, assistindo com 
santa humildade a todas as reu
niões. A primeira Mesa ficou as
sim constituída: 

Ministros: Dr. José Geraldo Be
zerra de Menezes e D. Joselina 
Magalhães; 

Mestres: Sr. Mario de SOuza Pe
reira e Ir. Maria da Eucaristia; 

Secretários: Sr. Artur Torres Cu
nha e D. Matilde Ribeiro de Al
meida; 

Tesoureiro: Ir. Lourenço de São 
Francisco. 

A fraternidade, ràpidamente, se 
desenvolveu. Basta dizer que só no 
primeiro ano, começaram o novi
ciado 27 Irmãos e 54 Irmãs, num 
total de 81. Constatou-se desde lo
go a necessidade de uma sede mais 
apropriada. Foi entregue então. à 
fraternidade uma sala na parte 
superior e lateral da própria igre
ja catedral, que se transformou 
em capela dedicada a São Fran
cisco de Assis. 

Em 1928, Niterói recebia novo 
bispo na pessoa de D. José Pereira 
Alves. Desde o primeiro contacto 
com a fraternidade, tornou-se ami
go e fervoroso Terceiro Francisca
no. Comparecia democràticamente 
às reuniões e, a 19 de Agosto de 
1928, recebeu o hábito. Sua profis
são fê-la a 6 de Abril de 1930, to
mando o nome do Irmão Francisco 
de São Ludovico. A este ilustre Ir
mão muito deve a fraternidade 
(Faleceu em 1947). 
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humanas que criticou na sua men
sagem de Natal. 

"A importância da politica e a 
expansão quê alcançou a econo
mia no mundo atual estimulam 
c:leBde logo os professores de ad ui
tos a consagrarem maior esforço 
a essas matérias de marcada pre
ferência. Mas acaso não se esque
ce frequentemente demais que o 
fundamento da sociedade, o pri
meiro centro de educação e de cul
tura é a famllia.?" Lares desfei
tos e os "desvios de crianças in
felizmente abandonadas por suas 
famllias" vêm provar que o pro
cesso de "despersonalização" mi
nou as raizes do primordial ele
mento da sociedade, acrescentou o 
Soberano Pontifice. "Se o operário 
está consciente da dignidade do 
.seu oficio de pai, e se a mãe se 
consagra plenamente à sua mis
são de educadora - com o auxi
lio de uma preparação convenien
te - essa célula vital da socieda
de que é a familia será sadia e 
forte". 

Não esqueçamos, disse o Papa, 
que ainda que a familia seja o 
fundamento de toda cultura hu
mana, "deve ela desenvolver-se 
dentro da unidade coletiva da so
ciedade; isto é, dentro dessas re
lações sociais e j uridicas ao mes
mo tempo que unem o homem aos 
aeus próximos e à autoridade ci-

vn ". Em nosso ·tempo essas rela
ções vão além das fronteiras po-
11ticas até a comunidade intema
cional, "em ·cujo seio é eMencfal 
que cada ~a reconheça o lugar 
que lhe cabe e os deveres que de
ve cumprir". 

Um povo ignorante "está à 
mercê de agitadores hábeis e de 
politicos sem escrúpulos", afirmou 
em seguida o Santo Padre, para 
logo acrescentar: " O direito ao vo
to, que dá a cada um igualdade 
de palavra nas exigências da vida 
pública, pede que os que o exercem 
tenham ao menos uma noção ele
mentar dos princípios politicos e 
de sua aplicação prática na vida 
cívica nacional e na vida inter
nacional. 

"Dá-se o mesmo quanto à ques
tão social. Aqueles grupos e asso
ciações encarregados de defender 
os interesses do trabalhador, de 
assegurar a melhoria de sua vida, 
de ajudá-los na doença ou aciden
te, multiplicaram-se, não sem bons 
resultados. Mas toda essa atividade 
supõe que os membros continuem 
ativa e responsavelmente preen
chendo sua missão". 

Concluiu o Papa condenando a 
excessiva influência de organiza
ções mecanizadas e assinalando a 
responsabilidade da imprensa, rá
dio e cinema e dos escritores na 
educação do povo. 

"E' próprio do homem insensato sustentar-se de vãs esperanças 
e de mentira; 

e os sonhos dão asas à fantasia dos imprudentes. 
Como o que se abraça com uma sombra e vai atrás do vento, 

assim é o que atende a enganosas visões". 
Eclesiástico XXXIV, 1 



Catorze anos permaneceu a fra
ternidade na capela da · catedral. 
Foi lnegàvelmente um tempo de 
grande florescimento. Em 1930, 
inaugurou-se a obra de Santa Isa
bel. Este movimento de ação so
cial. tomou vulto, e um numeroso 

-· grupo de Irmâos e Irmãs se en-
tregou ao trabalho de socorrer os 
enfermos, as crianças, os velhos, 
os condenados e infelizes. Infeliz
mente este movimento esmoreceu 
aos poucos. Contudo não podemos 
deixar de reproduzir o que foi es
te movimento no ano de maior 
apogeu, exatamente o de 1935, em 
que foram visitados os hospitais 
de São João Batista, Santa Cruz, 
São Gonçalo, da Força Militar, Ca
sa de Saúde Icarai, Asilados Ve
lhos de Niterói e São Gonçalo, Al
bergue Noturno, Casa de Deten
ção, Penitenciária do Estado, Me
nores abandonados das ilhas de 
Conceição e do Carvalho. Soma
vam-se no fim do ano 337 visi
tas, 396 instruções, 1. 963 confis
sões encaminhadas, 1. 537 comu
nhões, 257 extrema-unções, 128 
viáticos, 11 batizados de adultos, 
10 primeiras comunhões de adul
tos, 135 casamentos, 9 missas e 
27 centros de catecismo com 1.190 
crianças matriculadas, 1. 551 aulas 
dadas. 167 primeiras comunhões e 
31 batizados. Esta é a estatística de 
apenas um ano, mas esse traba
lho edificante se reproduziu mais 
ou menos com a mesma intensi
dade, por cerca de dez anos. Real
mente estes . foram os frutos mais 
belos que ~zonaram nesta frater
nidade. 

Forçoso é confessar que a fra
ternidade sofreu uma triste fase 
de dec~dência, iniciada quando, em 
Janeiro de 1940, deixa.ndo a sede 
da catedral, se transferiu para a 
igreja Matriz de São Domingos, 
então ocupada pelos frades Fran-
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ciscanos. Faltou ali o conforto de 
uma sede apropriada para reu
niões. A principio estas reuniões 
eram feitas no recinto da igreja, 
e mais tarde no porão da casa 
paroquial. E com a retirada dos 
frades piorou ainda a situação. A 
fraternidade definhava; uma rea
ção fazia-se necessária. Nesta tris
te situação veio-lhes ao encontro 
o Comissário Fr. Donato Buecker, 
levando-os a um porto seguro: a 
Porciúncula de Sant'Ana. Era uma 
ermida abandonada, em aprazível 
local, por uma velha irmandade, 
dissolvida pela autoridade dioce
sana. Em 1946, dirigia o Irmão Mi
nistro um pedido ao senhor bispo, 
solicitando lhe fosse entregue a 
referida capelinha. A fraternidade 
comprometia-se a restaurá-la e 
promover nela o culto divino. D. 
José, compreendendo as vantagens 
da proposta, em 24 de Maio do 
mesmo ano, baixou um decreto de 
doação, não só da igrejinha com 
o seu grande terreno, como de to
dos os pertences e alfaias. Come
çou o trabalho de restauração e 
ampliação do pequeno templo. E 
já em 2 de Agosto do mesmo ano, 
inaugurava-se a nova sede da OT 
em Niterói. Não pararam aqui os 
esforços dos Terceiros. Tendo se
de própria, queriam ver a seu la
do um Franciscano da Primeira 
Ordem, pois lobrigavam nisto uma 
grande bênção para a cidade, es
pecialmente para o bairro de Ica
rai. Consultado sobre o assunto, 
o Revmo. Padre Provincial, em car
ta datada de Abril de 1948, de
monstrou seu desejo e interesse que 
houvesse em Niterói uma resi
dência franciscana. O novo bispo, 
D. João da Mata Andrade e Ama
ral, posto a par do desejo mani
festado pelos Terceiros, apressa-se 
a encaminhar as negociações. E 
eis que em 5 de NovembrQ de 1948, 
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ECO SERAPIOO 

S. Excia. dirige-se por carta ao 
Revino. P. Provincial, entregando 
"ad nutum Sanctae Sedis" a Por
ciúncula de Sant'Ana aos frades 
Franciscanos, e acrescenta S. Ex
ela: "a diocese recebe de braços 
abertos os filhos de S. Francisco". 
Com os corações repletos de san
to gozo seráfico, foi recebida pelos 
Irmãos Terceiros a duplamente 
auspiciosa noticia da resolução do 
Discretório Provincial, aceitando o 
oferecimento episcopal e instituin
do a nova residência franciscana, 
e nomeando seu primeiro padre 
superior, o Revmo. Fr. Donato Bue
cker, antigo e estimado Comissá
rio da fraternidade. E finalmente, 
no dia 25 de fevereiro de 1949, 
a fraternidade, cheia de satisfação, 
entregava a residência aos seus 
novos moradores. Com a presença 
de Fr. Donato, pensou-se logo em 
construções: convento, igreja e a 
sede da fraternidade. (Atualmente, 
já a maior parte do convento es
tá pronta). 

Desde a sua fundação, a fra
ternidade tem comparecido, todos 

os anos incorporada, com todos os 
seus membros, revestidos de hA
bito completo para acompanhar a 
Jesus-Hóstia pelas ruas da cida
de, no dia de Corpo de Deus. la- ., 
mais deixou ela de cumprir o p 
ceito da Regra que determina a 
realização do retiro anual, poden- ,, 
do-se enumerar desde 1928 os no
mes dos sacerdotes que pregaram 
estes santos exercícios: .~ 

Fr. Cesário (2 vezes) í 
Fr. Basilio 
Fr. Adolfo 
Fr. Inácio ·J 
Fr. Henrique (antes de ser bispo) ... ·~ 
Fr. Estanislau ·~ 
Fr. Félix I 

Fr. Donato (6 vezes) 
Fr. Nazário 
Fr. Heliodoro (2 vezes) 
Fr. Leopoldo 
Fr. Fernando 
Mons. Batista Pereira ~ 

F r. Gil Maria ' 
Mons. Barros U choa 
Fr. Mainolfo 
Fr. Aurélio 

-~ 
~ll~ll~ll~ll~ll~l~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~l~ll~ll~llªllªll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~lªllªll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~llªl~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~ll~llªllªllªl~lllªlªllill ·; 

PALAVRAS DO CARDEAL CAMARA 

"Ao mesmo tempo que dispomos nossos corações para receber ;; 
em transportes da mais justa alegria a visita da Virgem Peregrina, 
chegam-nos as mais dolorosas noticias de muitos irmãos nossos na 
fé, que estão sofrendo a mais cruel perseguição nas desventuradas 
nações que o regime comunista subjugou. 

Segundo as info:cnações do Vaticano, 3 Cardeais, 31 Arcebispos, ,..~ 
100 Bispos e 27 Prelados (Prefeitos, Administradores ou Visitac.tores ~ 
Apostólicos), num total de 161 membros do Episcopado católico, fo
ram até agora vitimas do malfadado regime que avassala a Europa ~ 
Oriental e ameaça fazer ruir toda a civilização cristã. ' 

Em meio desta onda de lágrimas, ergue-se paternal a voz do . 
Santo Padre, a pedir que a Igreja do mundo inteiro se una em ora
ção a favor daqueles que estão padecendo as agruras daquela ter
rível perseguição". 

.. 



' 

'" 

@ 

(tY-~ oá_ 49r:<) 

U~~UUUYYUUYUU~~iUU~~U~YUU~UUUUUUUV-
~ ~ -,.w, > IWI' 

~ @i~rl~iM - g 
~ - ~ -. ~~derar;ão das eonareaações Ji[arianas de eltritil« - -5! 
''~ ~ ~ I I _.,. 

-~ CAIXA POSTAL 645 g 
~ -'"~ IWJ' '/."V. :>I . .(.;::,), 1;"»-~0\',·I<Õ\', I<" .I~" ">1 ~"/,.V~) >lf." .IPI ''"· ·!<"~IPI ,(<:,_, .te:, .V-~ .<O> (n) W.!'t,.V.~. <'0\',.V.'*. ~'"" W.~~~~"/,,jf>~ ~"/,.11::». 
UV!~V_~~V~~-Jd~-~~~V~"4(~'Mf!#Vv~i~te"~$vv~~~~ 
ANO XV - JUNHO DE 195% N. G 

Tiragem dêste número: 2.500 ex. COM APROVAÇliO ECLESIASTICA -·-
""' DIA MUNDIAL DO CON(jRECiADO MARIANO ~ 

Invulgar sucesso coroou, este ano, o 
''Dia M:undial do Congregado Mariano". 
Tódas as congregações federadas 1nan~ 
ctaram seus representantes às soleniàa
c'es programadas . 

MISSA 
Às 8 horas do dia 11 de maio, S. Excia. 

Revma. Dom Manuel da Silveira D'El
boux, nosso amado Arcebispo,' celebrou 
:-·. santa missa campal, no páteo do Co~ 
lt'gio Santa Maria, festivamente ornado. 
Comungaram mil e poucos congregados. 
A missa foi irradiada pela Rádio Ma
rumbi. Ao evangelho pronunciou magní
fica oração ll03SO Arcebispo. Os cânti
cos devotes e as piedosas orações demons 
il ai'am mais uma vez a piedade e o 
fervor de nossos marianos. 

ASSEMBLÉIA MAGNA 
Após o café, realizou-se, no Salão No

bre da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras do Paraná, a Assembléia Magna 
do "Dia Mundial do Congregado". As 
atividades da tesouraria e da secretaria 
íe>ram estamnadas no último "Boletim" 
e distribuídas acs presentes. Notavam-se 
t'ntre os presentes, além dos Srs. Pre.si
~.tentes de Congregações, o Revmo . Frei 
Guardião do Convento Bom Jesus e Di
retor da C. M. da Paróquia do Senhor 
Bom Jesus, o Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes. o Revdo. Irmâo Provincial 
dos Irmãos :Maristas . A sessão foi presi
dida pelo no;:;so bemqulsto Pastor. que 
tomou assim o primeiro contacto cole
tivo com os marianos da Arquidiocese. 

j 

Inicialmente falou o Revmo . Pe. Vi
cente Vítola, nosso Diretor, qu~ discor
reu brilhantemente sôbre a devo-:;ãa, con
fiança e sinceridade que devemos ter pa-
ra com a Excelsa Rainha de nosso? co
rações, principalmente nesses tempos ca
lamitosos em que vivemos. Por fim S. 
Rev1na. teceu palavras de esperança na 
protecão de Nossa Senhora, c garantiu 
ao E?:mo. S . Arceb:.Opo que os congre
gados marianos eram um exército aguer
rido contra os embates do inimigo, que 
S. Excia. podia confiar na boa von
tade e no espírito de obediência e coope
ração elos marianos de sua Arquidiocese. 
Foi à::;.da a oalavra em seguida ao Exmo. 

s. Ministro -Ge l o Bezerra 'âêMen-: 
~ue empolgou, duran e 4' minutos. 
o auditório com felicíssima oração e"'1 
que mostrou tôda a sua grande devoçá 1 

à Excelsa Senhora e Rainha do Mundo, 
o seu marianismo, o seu apostoladc, a 
sua grande alma sempre voltada pai a 
as coisas do espírito, e deu aos moços 
profundas lições de vida cristã, maria-
na e apostólica. . 

As palavras do eminente congregado 
c·arioca füram coroadas com uma salva 
clP palmas que provou mais u.na vez, o 
quanto eram bem ·ace!tas. 

S. Excia. Revma. Dom Manuel da 
Silveira D'Elboux· agradece ao Exmo. Sr. 
1\!Iinistro .-as belas palavras que pronun
ciara, dá conselhos paternals aos seus 
mariancs, diz das suas esperanças nas 
congregações marianas e compele a to
àos a lutar junto com o Santo Padre, 
contra "a satanização dos corações". 

"LUTEMOS CONTRA A ESCRA VI~AÇÃO DAS ALJ.\<L'\8" 
:ral::tvras de DOM MANUEL DA SILVEIRA D'EL:BOUX 



.A&,entu.>iá8ticas I:alavras do Pai e Pas
"*»r foram vibrantemente aplaudidas pe
Jo auditório. 

O Presldentc da Federação, Dr . An
tonio Cha!baud I3iseaia agradece ao Sr. 
Arcebispo a confiança que manifest!U"a 
escolhendo-o ainda uma vez para as 
~uas funçõ:)s de Presidente da Fede

c:ão, e, em nome da nova Diretoria, 
romete'1 fidelidade e obediência às or
'ens do Pastor. Agradeceu também llOoii 

'lteVd<'S . Trmãcs Maristas a hospitalida
-de semp·e acolhcdara dos abnegados pro-
1essores de nossa moctdade. 

A Asst mb:éia magna iniciada com a 
recttaçã.:: do "Credo" e encerrada com o 
,:Ant!co festivo do Hino das Congrega
ções Ma:-ianas, trouxe elevadas Ucões cte 
Jnarlanismo a.os nossos moç~s. -

• * ~ 

NOVA 1\ 
DffiETORIA DA FEDERAÇÃO 

S. Excia. Revma. Dom Manuel da 
eira D'Elboux houve por bem empos
a nv'.':l. Diret.oria. da Federação Ma

riana pat"a o novo ano social, que ficou 
assim constituída: 
Presidente: Dr. ANTONIO CHALBAUD 

BISCAIA 
1. 0 Assistente: · G ... briel Corisco Domin-

guez 
2. 0 Assistente: J cão LacerdJl Braga 
Secretário Geral : João Baptistella 
Secretário: Dilon Léo Kierski 
Tesoureiro geral: Antonio João Bertoldi 
Tesoureiros: Antonio Pinheiro 

Fellpe Glock 
Diretor do "Boletim": Vicente de Oli

veira Santos 
Auxiliare;; : Milton Rossa, Floriano Ko

leckl 

QUEM ÊSTE 
<BASILIO IASKO) 

Quem é êste doente que tanto reza ? 
Eram estas as perguntas dos· doentes 
internadcs no hospital da visinha cidade 
de Araucária, que interrogavam as en
fenneiras religiosas, as Irmãs d<:> Cari
dade . 

Quem foi êste dcent~? - Um joven 
de 17 anos . Aos 6 de agôsto do ano san
to de 1950, ingressou na Congregação Ma
riana de Nossa Senhora das Mercês, on
de fêz o seu curso de aspirante , passan-

Encarrcgadoa da Propaganda da "~
trela do Mar": Clot:írio Alves Cordeiro 
e Basilio Iasko . 
C:mselho Consultivo: Antonio Galéas e 
cs Srs . Presidentes das CC. MM. fi
liadas. 

AS CONFER~NCIAS DO EXMO. SR. 
MINISTRO GERALDO BEZERRA 

DE MENEZES 

Nos dias 9 e 10 de Maio, pronunciou 
o Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, membro do Superior Tribu
nal do Tr.abalho, proveitosas conferên
cias no Salão Nobre do Colégio Santa 
Maria, às 20,30 horas, a convite da Fe
deração Mariana, e em preparação do 
··ma Mundial do Congregado". 

S . Excin . falou sôbre assuntos sociais 
e sõbre as impressões do Primeiro Con
gresso Mundial do Apostolado Leigo . 

Ambas as conf-erências tiveram o com
i)atecimento de S. Excia. Revma. o nos
so Arcebispo Dom Manuel da Silveira 
D'Elboux. 

HOMENAGEM AO DR. MENEZES 

Nos espaçosos salões da ' 'Sociedade Du 
que de Caxias" foi oferecida pelas Con
gregações marianas um almôço com mais 
de 50 talheres, ao Exmo. Sr. Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes . Saudou 
o ilustre conferencista o nosso congre
gado Dr. Llguarú do Espírito Santo que 
disse da emoção e da gratidão dos ma
rianos de Curitiba pelas sábias palavras 

· que Dr. Geraldo pronunciou nesses di~ 
abençoados. O MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DE BENEZES agradeceu, co
movido, esta homenagem . 

DOENTE QUE 
do a candidato em Dezembro do mesmo 
ano. Em 1951 seguiu o curso de candi
datos <de Julho a Dezembro) e neste pe
ríodo, notem bem. exerceu c apostolado 
na campanha de mais um, ronvidou e 
apres~ntou à Congregação Mariana um 
moço de 26 anos, o qual atualmente ê 
candidato e êste por sua vez trouxe o 
seu irmão mais moço. Finalment(>, aos 
2 de Dezembro do ano p . findo, em com
panhia com os seus 11 colegas, aos pés 
do altar recebeu a sua fita larga de 

Dia 15 de junho, às 15 horas, nenhum Congregado Mariano deve deixar 
de comparecer à Soleníssima Procissão de "CORPUS CHRISTI" 

Congregado. Ainda 
no11sa mente a recor 
morá vel dia 2 de De 
ção daquela belíssima 
estiveram presentes 
tôdas as Congregaç
como da Federação 
tiba na pessoa do se 
Sr. Antonio C . Bise 

Quem diria naquele 
coração Mariano que, 
scs e 26 dias, ou seja, 
corrente ano, no sáb 
à Mãe do Bom Consel 
recepcionantes à fita 
do chamado à etemi 
o prêmio do celestial 
las mãos de Maria, a 
selho, e que, segund 
n~m esperimentou o 
pois que, deu o seu 
dia de sábado e às 1 

Atacado de menegi 
hospital na cidade a 
passou os seus 26 dia 
namente conformado 
dade e resignado co 
àe torturas as mais 
de dôres, jamais solto 
vra de queixa, pelo c 
exemplo que só os v 
e ama.ntes de Nossa S 
ficou a todos daquel 

mãs enfermeiras o 
dos, rezando e convid 
rem o santo rosário, 
gações: "Quem é êste 
reza?'' 

11 pingo d 
. A 

Existe algum moviJ 
que possa apresentar 
história quatro sécul 
as Congregações Mari 
de santos, de heróis, 
mo Pontífices, de ch 
Reis, de artistas, de 
logos, de- cabos de g 
a suas fileiras ? 

Congregado : conhe 
Congregação Mariana 

Em 1563, na Cidade 
de jovens, sob a direçã 
nis, se reunia aos pés 
gem, para inflamar-s 

Dia 15 de j 
de 
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Congregado. Ainda e::.-tá bem vivt~.. em 
r1o::;sa mente a recordação daquele me
morável dia 2 de Dezembro, a recorlit:J.
ção daquela belíssima cerimônia na qual 
estiveram presentes representantes de 
tôdas as Congregações da Capital, bem 
como da Federação Mariana de Curi
tiba na pessoa do seu ilustr~_ Presidente 
Sr . Antonio C. Biscaia. 

Quem diria naquele dia tão festivo ao 
coração Mariano que, exatamente 4 mê
ses e 26 dias, ou seja, aos 26 de Abril do 
corrente ano, no sábado dia con3agrado 
à Mãe do Bom Conselho, um dêstes doze 
recepcionantes à fita larga, seria tão ce
do chamado à eternidade para receber 
o prêmio do celestial gôso de Cfisto pe
las mãos de Maria, a Mãe do Bom Con
selho, e que, segundo a nossa crença, 
nem esperimentou o fogo do purgatório 
pois que, deu o seu último expiro no 
àia de sábado e às 19 horas. 

Atacado de menegite foi internado no 
hospital na cidade acima citada, onde 
passou os seus 26 dias até a morte, ple
namente conformado com sua enfermi
dade e resignado com a sorte, em meio 
àe torturas as mais cruéis no seu leito 
de dôres, jamais soltou siquer um pala
vra de queixa, pelo contrário, com o seu 
exemplo que só os verdadeiros devotos 
e ama,ntes de Nossa Senhora podem, edi
ficou a todos daquele hospital, quer as 
Irmãs enfermeiras ou doentes interna
dos, rezando e convidando outros a reza-· 
rem o santo rosário, e daí as interro
gações: "Quem é êste doente que tanto 
rí'za ?" 

m pingo de história e um 
ANTONlO 1\1.\H 

Existe algum movimento no mundo 
que possa apresentar nas páginas de sua 
história quatro séculos de lutas, como 
as Congregações Marianas, e uma legião 
de santos, de heróis, de mártires, de Su
mo Pontífices, de chafes de Estado, de 
Reis, de artistas, de literatos, de soció
logos, de cabos de guerra pertencentes 
a suas fileiras ? 

Congregado : conheces a história da 
Congregação Mariana ? 

. Em 1563, na Cidade Eterna, um grupo 
de jovens, sob a direcão do Pe. João Leu
nis, se reunia aos pé·s da Santíssima Vir
gem, para inflamar-se no espírito de 

5 

Ao dar o seu último suspiro apÕi eatar 
conformado com todos os sacramentos 
da Igreja, sua mãe, Dna . Constância, 
arrun1ou o seu corpo inerte e pôs-lhe no 
peito a sua fita azul de Congregado. Só 
agora souberam que êle, além de ser um 
jovem piedoso e santo é também Con
gregado. 

Sabeis quem é êle ? - E' o jovem Lu
dovico Flnck, digno de ser imitado em 
suas virtudes de cristão e católico e Con
gregado exemplar conhecido pelos seus 
colegas, os irmãos em Maria. 

No capítulo segundo do nosso manual 
à página 14, artigo 10. 0 encontramos a 
seguinte frase: "Quiando as Congrega
ções Marianas de Nossa Senhora não ti
vessem ontras vantagens senão as in
dulgências, dizia um certo personagem 
ilustre, bastariam elas para merecer tô
da a minha estima. E só por isto quiu~a 
fazer parte dessas santas Congreg~ões! 

Bem que poderíamos acrescentar ain
da o seguinte . "Si a Congregação Maria
na não tivesse outras graças e fnvores 
a não ser tão sõmente a de poder bem 
morrer, vale a pena de pertencer e m
prir com as obrigações que · ela impõe, 
ainda que nos custe alguns sacrifícios". 
Porque morrer bem é tudo nara uma al
ma cristã que pode almejãr neste vale 
de lágrimas. 

Presado leitor. Eléva a tua mente até 
o trono de Jesus e Maria e ofereça uma 
A v e 1\iaria pelo descanco eterno da alma 
do nosso jovem co-irmão em Maria San
tlssima. 

DEUS LHE PAGUE . 

pingo de estatística 
Santo Inácio de Loiola e lancar-se a re-
conquista do mundo. · 

Itália, Alemanha, França, Bélgica, Es
}Janha, Portugal, Polônia e outros paí
ses da Europa foram os primeiros cam
pos, onde os novos "Cavaleiros de 1\laria" 
exercitaram suas armas pacíficas. 

Logo depois, a bandeira de Maria cru
zou os mares para conquistar a China, 
o Japão, a América do Sul, o Brasil, o 
Canadá e a Norte América. 

Em 1700 o estandarte imaculado da 
Santíssima Virgem se levantava altanei
ro e viril em 2. 000 Congregações Maria
nas espalhadas no mundo. 

Já em 1800, um século depois, ascen-

Dia 15 de junho, às 15 horas, nenhum Congregado Mariano deve deixar 
de comparecer à Soleníssima Procissão de "CORPUS CHRISTI" 
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Diocese de Niterói 

Semana de Ação Social 
24 - 81 DE AGOSTO DE 1962 

24 de Agosto- Domingo às 20 hs. 
Concentração Operaria no Circulo Operario do 
Barreto. 

25 de Agosto· 2.• feira às 20 hs. 

~ 

Concentração Operaria no Circulo de N. -S. das 
Graças do Porto do Velho. 

26 de Agosto- 3':'- feira às '20 hs. 
Concentração Operaria no Salão Paroquial de São 
Gonçalo. 

27 de Agosto • 4. • feira às 20 hs. 
ConcentraçãÓ Operaria na Sede do Circulo Operario 

- '[itad~t,U:O . . ,. . . 
Nestas concentrações falará um Qperano, um tp.te-
lectual, um sacerdote e, encerrando, o Bisoo 
Diocesano. 

Dias 28, 29 e 30 de Agosto, às 20 hs. e 30- minutos. no 
Secretariado de Ação Catolica: 
Reuniões especializadas p~ua a elaboração do pro
grama do Ano do Ap'ostolado Social. 

Dia 31 de Agosto - às 9 hs. 

As 11 

Missa Campal no patio do Seminario celebrada por 

~ 
Sua E~ttia. o Snr. Cardeal D. Jaime de Barros 
Camara, Arcebispo Metropolitano do Rio de janeiro 
que benzerá a 1 a P o Edificio do Novo Se
minano. a rua Dr. Carlos Maxirruano, 1 . r-J 

horas : • Inauguração no Laranjal, municipio de S. Gonçalo, 

de diversas obras de melhoramento, conforme pro
grama especial, distribuido pelo Setor Imobiliario 
do D. D. A. S. 

A Missa Campal deverá comparecer ó maior numero possivel de 
representantes das Paroquias com banc:ieiras, distintivos e insignia.i 

r,.J ~au.~-~B~~~ ~~ 
~5~~ 
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t!NIJ'ERS...l.RIOS • 
,1 l"AZEM ANOS HOJE: 

j General FranceUno Al'buquerqu,e 
- O calendário de hoje reglsta o 
anlver..Vlo do general VIcente Fran• 
cellno de Alb\&Clu,erque. otlclal da 

,, resen-a do Exército ,genltor do oo
ronel dr. Raul de AlbUquerque, •·I 
genhelro dvll e do l:drclto, p-n
temente em comtldoo Dt) carco de I 
dlntor da J'âbrlc:s NIIIClODal ele Koo 

llwre.. . 
O venerando cabo de guerra, que 1 

é possuidor de brtlhan ta fé de o fi • 
do, desempenhotJ as mala ll:nportan• 
tu ~ .. dando callal dtsem• 
penha de tOdas, tendo merecido 011 
malores el$01 por parte doa una 
superlorea. Ao W.po do eatlnto 611 
B.C . .Jedl!Wo nesta capital na Ar· 
maç6o, fot IJe o au ma.Jar tueal,l 
ten oca&IAo de ai TertflNI' o quanto . 
era eltlDUido pell» •ua camandadoa 
• ca.maradal. - __ · --. 

' • I I 
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Grande Concentração de Con~re~ações Marianas do D. Federal 

E. do Rio e Minas Gerais, na Paróquia de S. José de Itaipava~ 

em Itaipava, 3. 0 distr . de Petrópolis, E. do Rio, no dia 12 de 

outubro de 1952, às 15 horas, em complemento às festividades 

do sétimo aniversário de fundação da Con~re~ação Ma-

riana local . 

Todos os Marianos à vibrante manifestação de fé que se fará 

nesta data consagrando mais uma vez o povo, a família e a grande nação brasi

leira à excelsa e ternissima Mãe dos brasileiros N. Senhora Aparecida l 

A presidencia de honra caberá ao Eminentíssimo Senhor Car

deal D. Jaime de Barros Câmara e a presidencia efetiva ao Exmo. Snr. D. 

Manuel Pedro da Cunha Cintra, DO. Bispo de Petrópolis. Dirigirá a Concen

tração o Revmo. Sr. Pe. Lemos Lopes, Diretor nacional da Federação das 

Congregações Marianas. 

Será o orador principal da Concentração o Ex mo. Snr. Minis

tro do Tribunal Superior do Trabalho Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Primeiro 

Assistente da Confederação N acionai das Congregações Marianas, Presidente da 

Federação das Congregações Marianas da Diocese de Niterói e representante do 

Brasil no Congresso Mundial do Apostolado dos leigos realizado em Roma 

há dois anos passados. 

Haverá uma Passeata cívico-religiosa conduzindo N. S. Aparecida 

e todas a:s bandeiras e distintivos das diversas Congregações presentes. 

Congreguemo-nos, e, uníssonos, celebremos as Glórias de Maria! 

SALVE MARIA! 

Pe. LUIZ BRASIL CERQUEIRA 

Diretor da Congregação Mariana de N. S. 

das Vitórias de S. José de Itaipava. 
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Grande Concentração de Congregações Marianas do D. Federal 

E. do Rio e Minas Gerais, na Paróquia de S. José de Itaipava, 

em Itaipava, 3. 0 distr. de Petrópolis, E. do Rio, no dia 12 de 

outubro de 1952, às 15 horas, em complemento às festividades 

do sétimo ani~rsário de fundação da Congregação Ma-

riana local . 

Todos os Marianos à vibrante manifestaçãó de fé que se fará 

nesta data consagrando mais uma vez o povo, a família e a grande nação brasi

leira à excelsa e ternissima Mãe dos brasileiros N. Senhora Aparecida I 

A presidencia de honra caberá ao Eminentíssimo Senhor _Car

deal D. Jaime de Barros Câmara e a presidencia efetiva ao Exmo . Snr. D. 

Manuel Pedro da Cunha Cintra, DD. Bispo de Petrópolis. Dirigirá a i:oncen

tração o Revmo. Sr. Pe. Lemos Lopes, Diretor nacional da federação das 

Congregações Marianas. . 

... 
· Será o orador principal da Concentração o Exmo . Snr . Minis-

tro do Tribunal Superior do Trabalho Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Primeiro 

Assistente da Confederação Nacional das Congregações Marianas, Presidente da 

federação das Congregações Marianas da Diocese de Niterói e representante do 

Brasil no Congresso Mundial do Apostolado dos leigos realizado em Roma 

há dois anos passados. 

Haverá uma Passeata cívico-religiosa conduzindo N. S. Aparecida 

e todas as bandeiras e distintivos das diversas Congregações presentes. 

Congreguemo-nos. e, uníssonos, celebremos as Glórias de Maria! 

SALVE MARIA! 

Pe. LUIZ BRASIL CERQVEIRA 

Diretor da Congregação Mariana de N. S. 

das Vitórias de S. José de Itaipava. 
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Grande Concentração de Congregações Marianas do D. Federal 

E. do Rio e Minas Gerais, na Paróquia de S. José de Itaipava, 

em Itaipava, 3. 0 distr . de Petrópolis, E . do Rio, no dia 12 de 

outubro de 1952, às 15 horas, em complemento às festividades 

do sétimo aniversário de fundação da Congregação Ma-

riana local . 

Todos os Marianos à vibrante manifestação de fé que se fará 

nesta data consagrando mais uma vez o povo, a família e a grande nação brasi

leira à excelsa e ternissima Mãe dos brasileiros N. Senhora Aparecida 1 

A presidencia de honra caberá ao Eminentíssimo Senhor Car

ct·eal D. Ja ime de Barros Câmara e a presidencia efetiva ao Exmo. Ser: O. 

Manuel Pedro da Cunha Cintra, D D. Bispo de Petrópolis. Dirigirá a Concen-
• 

tração o Revmo. Sr. Pe. Lemos Lopes, Diretor nacional da federaçã,p das 

Congregações Marianas. 

Será o orador principal da Concentração o E.xmo. Snr. Minis

tro do Tribunal Superior do Trabalho Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Primeiro 

Assistente da Confederação Nacional das Congregações Marianas, Presidente da 

federação das Congregações Marianas da Diocese de Niterói e representante do 

Brasil no Congresso Mundial do Apostolado dos leigos realizado em Roma 

há dois anos passados. 

Haverá uma Passeata cívico-religiosa conduzindo N. S. Aparecida 

e todas as bandeiras e distintivos das diversas Congregações presentes. 

Congreguemo-nos. e, uníssonos, celebremos as Glórias de Maria! 

SALVE MARIA! 

Pe. LUIZ BRASIL CERQVEIRA 

Diretor da Congregação Mariana de N. S. 

das Vitórias de S. José de Itaipava. 



REVISTA FORENSE S. A. 
FUNDADA EM 1904 

PUBLICAÇÃO NACIONAL DE DOUTRINA, JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO 

AV. ERASM O BRAGA, 299 

CAIXA P O STAL 269 

- - TEL. 42-9573 -

RIO DE JANEIRO- BRASIL 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1952 

Exmo. Sr. 
Ministro Geraldo Kontedonio Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 63 
NITEROI - Estado do Rio 

• A "REVISTA FORENSE" completará, em 1953, cinqdenta 
anos de vida ininterrupta. Neste meio sjculo de existência têm 
os seus sucessivos diretores trabalhado no sentido de reunir em 
suas p4ginas a colaboração mais representativa do pensamento j~ 
rídico nacional e estrangeiro, quer através de artigos de doutr1 
na e de pareceres, quer de julgados. 

Essa avie~ orientação permitiu que ela exercesse, 
neste período, profunda e extensa influência na evolução das 
nossas letras jurídicas,como demonstra o papel singular que teve 
na elaboração e tem tido na aplicação da Lei Cambial, do C6digo 
de Processo Civil, 4o Código Penal, do Código de Processo Penal, 
da Lei das Contravenções Penais, da Lei de Sociedades por Ações, 
da Lei de Falências, da Constituição de 46, estando agora emp~ 
nhada em colaborar para a reforma do Código Comercial, por meio 
da divulgação de estudos. sôbre as matérias importantes que estão 
a exigir uma reelaboração legal e doutrinária. !sse expressivo 
acervo de serviços constitui, em parte, a sua contribuição em f~ 
vor da nossa cultura jurídica. 

Para comemorar o cinquentenário da "REVISTA FO~ 
SE", e como homenagem aos seus fundadores, ProfessOres MENDES Pl 
MENTEL e ESTEVIO PINTO, bem assim a todos aquêles que, nessa f~ 
se, a honraram com a sua colaboração, publicaremos, no próximo 
ano, ndmeros especiais. 

4-. colaboração para teses números especiais est• 
'• 

sendo pedida aos mais notáveis juristas nacionais e estrangei 
roa. Sendo V.Excia., sem favor, um ailes, vimos solicitar-lhe 
que nos envie um estudo, para Asse fim, at' fins de fevereiro. 

Certos de que seremos distinguidos com a sua aqui 
... . 

espenc1a, apresentamos-lhe, desde já, os nossos melhores agrad~ 
cimentos. 

Cordialmente 
Pela "REVISTA FORENSE" 

· ...... L --~~ .. - s ~-............. 

Bilac Pinto-Diretor 
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'1 
íReàiizot.t•8t~ tlum~go, IUl ·Catedral -

Ap«Mtc:Uado Social 
l~S3. o ano do l 

Realizou-se domingo, ás rs., gr,atulanClo-se ~om os "eatóli-
no .salão D. Luiz de · eos brasileir.os pela c:tmçã.o ~o , 

Brito, da Gate.Q.ral de "Niterbi, ·tercre!.Io Cardinalato -em nossa 
.~ primeira assembléia .g,eral Páttla. 
-ordinária da Confeder.açã.o ca ".Monsenhor .T.olió de Ban·os 
-tólica -Diocesana. 0s traba· ú~hoa encerrou .a sole1lidad{;', ' 
-lbús foram di!'i.gidos pelo ~i- · agr-adecendo ;as mani!.estações · 
gário Ger~L M?nsenhor 'Joao. de amor .filtal -il -Dom João. ~ 
de I."'a.rros Uchoa. Pre~en·W.8 · • ·Em ·segulaa, j(:.teve·se na res- . 
aiãm _do I?r.eS~dente da ponte-f .ponsabilidatie dos f!.él.s na ~e- 1 
detaçao. 1'V1lmstro _Geraltl.o B.e- , alização do .pro·grama. ·Final
.zerra de Mene~es. ~ dem.u~ mente, t1·aç.ou · ~ 'titogrâ:fla dol 
membros da d1retona, nume- .1 novo ca:.rdial, o -~rce.bispo Pri· 
.rusos represen.an • .,..s ._._., ~~-~- ! moo do .Bra.Sil. . 
r.iações con1ederadas. !~==--~~==========~~;;;; 

Coube áo Re-vmo. Pe. JoSê 
Labat, assistente eclesiastico da 
confederação e da Junta Dio· 
ceSana ae Ação CatolitW., pro
ferir magnifica .alocução, ex
pondo o ;Jrograma. uo n1..... t 
,_,v•HO · !;6l'<~.i .tle -.atiVIdades, pa.- 1 
t·a. 1~53· - o ano cio aposto-La- · 
<lO Social. 

Eis, .er-1 síntese, o ,programa 
em maio, as .vtsioas de Nossa 
Senhora; em julho, a. ::iemill.-
na Rural de Friburgo; em 
agosto, a Semana Social de 
L'<lterói; em outv.b1·o, a Con~ ~~ 
centração àos Apostolados e 
o movimen(i.) pa1·oquial em 
torno Cio :r.ei.Ua.âo social do 
Sagrado Cor.açã.o de Jesus e ·a 
incensl!lcação ·-do movimentv I 
.de A.ção Católica Especializa- . 
da. Dlll'llhte ·lioclo o ano. o es-1, 
to\ldo e :Propaganda tia Dou-
tdna 'Social .d.a Igreja; toaos f 
0s tnest>..s, .dUas ·concentr9,ções I' 
Interpa:rc-quiais da Juv.entude·1• 
0,P'l1'at'1a Cfl.tólica: nas ~po-1 
cas .que as .l)ároco.s escolhe- : 

l'Rm, as campanhas -vicenti-' 
' nas, a fundação ou remodela-.,· 

I qão de Obtai soctais. o fo· . 
1nento do ~cuiismo, c. lança·!· 
mento .da .Juventude Opera-

I ria Católlca ou ela Juventude., 
Agrà1'ia Católica, o inicio da 
experiência do Departamento I 
-Missionário ou das experiên-' 
cias do apostolado leigo n. a~ I 
Capelas da zona rural e sem
pre a colaboração com a Es· 1 
tatistica DiOcesana. A Direto 1 
ria da Confederação está ás I 
orden11 cie todas as entidadet~ ~ 
que solicitarem esclarecimen· ·~ 
tos, orientação e colaboração. I 

I O Revmo. F.adre Labat fez { 
I ser1tir o anseio do Sl:. bispo i 
'Diocesano Dom Jcão da Ma- ; 

ta, por cu.}a preciossima · 
saude todos estamos rezando ! 
fervoros!}.men:te', no sentido de ~ 
que o programa se realize in- 1 
t-e.gralmente, e com todo o 1 

êxito. t. 
Coube ao dt. Dail de Almel- ;· 

da, secretário da Confedera- l 
çao e presidente li.:> Departa , 
m:mto Diocesano .de Ação So· I 
cial, usar da palavr.a .em se- [ 
~uid~, ínS1Stindo nn pe~ido de I 

1 
orac;.o~: .pelo. pronto .~stabele~ 

, d'lmn~::J de Dom .JQáú e con~ ! 

,., 



11 última Assembléia Gerãl 
da Confederaeão Católica da D1ocese 
Um vasto plano de realizações para 19SJ 
R~alizou~se domingo, às 16 campanhas vicen~inas, a fun

horas no salão D. Luiz de dação ou remodelação de obras 
Brito.' da Catedral de Niterói, sociais, o :fomento do circuUs-
a primeira assembléia geral or- mo, o lançamento da J uventu-
dinâ.ria da Confederação Cató- de Operária Católica ou da 
lica Diocesana. Os trabalhos Juventude Agrária Católica, o 
foram dirigidos pelo Vigário início da~ exp~ri~nc!a. do De~ 
Geral, Monsenhor João de Bar- partamento Misswnano ou das 
roa Uechôa. Presentes, além do experiências de apostolado lei-
presidente da Confederação, go na.s Capelas da zona rural I Ministro Oeraldo Bezerra de • ·sempre a colaboraç~b com a I Menezes, • demais membros da I E.tatistica. A Diretori'A. da Con

diretoria, numerosos represen- federação está às ordens de 
tantes das associações confe· tôdas as entidadés que sollcita-
deradas. rem esclarecimentos, orient'l-1 ·• 

Coube ao Revmo. Pe. José ções e colabOrações. ~ 
Labat, assistente edeosiástico O Revmo. Padre Labat tez I 
da Confederação e da Junta sentir o anseio do Sr. Bispo 
Oiocesana de Ação Católica, Diocesano Don João d& Mattae 
proferir magnifica alocução, "por cuja preciosíssima saúde I 
expondo o programa do mo~ todos estamos rezando tervoro- • 
vimento geral de atividades, samente", no sentido de que o 
para 1953 - o ano do Aposto- programa se realize integral~ 
lado Social. mente, e com todo o êxito. 

Eis, em sintoma, o progra- Coube ao Dr. Dayl de Almel-
ma: em maio, as visitas de da, secretário dll Confederação 
Nossa Senhora; em julho, a e presidente do Departamento 
Semana Rural de Friburgo; em Diocesano de Ação Social, usar 

I agosto, a Semana Social de da palavra em seguida, insis
Niterói; em outubro, a Concen- tindo no pedido de orações P•
tração dos Apostolados e o lo pronto restabelecimento de 
'movimento paroquial em tôr- Don João, e congratulando-se 
no do r~inado social do Sagra- com os católicos brasileiros pe
do Coração de Jesus e a inten~ la criacão do terceiro Cardlna~ 
slficaçào do movimento de lato em ne-ssa Pátria. 
Ação Católica Especializada. Monsenhor João de Barros 
Durante todo o ano, o estu- Uchôa encerrou a solenidade, 
do c programada da Doutrina agradecendo as mar.ifestações 
Social da Igreja; todos os de amor tllial a Don João. Em 
meses, duas concentrações in- seguida, deteve-sé na respon 
terparoquiai.s da Juventude sabllidade dos fiéis na realiza
Operária. Católica; nas épocas çã.o do programa. Finalmente, 
aue os párocos esColherem, as traçou a biografia do novo . 

Cardial, o Arcebispo Primaz de l 
j B_:asll. _ I 

'f<. Co . t:' /) - . .,., 
~~r~ 
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11~ ttUi~ma, l:.sse.mbt~tB ;ftJ' 
, da Confederação Cátóltta da :D;ocese 
Um vasto plano de real!zações para 195J 
Realizou~se dü::ningo, às t6

1 

campanhas vicenJnas, a fun-
h~as, no salão D. Luiz de áação ou remodelação de obras 

I 
Brito, da cate.dral de Niterói, sociais, o fomento do cir. cuUs
a primeira assembléia geral or- mo, o lançamento da Juventu
dinária da Confederação Cató-1 de Operária Católica ou da 
11ca Diocesana. Os trabalhos Juventude Agrária Católica, o 
foram dirigidos pelo Vigário início da expei-iência do pe~ 
Geral, Monsenhor João de Bâr- partamento Missionário ou das 
ros Uechôa. Presentes, além do experiências de apo1Jtolado1e1-
presidente da Confederação, go nas Cap.elas da zona rural j 

Ministro Geraldo Bezerra de. • sempre a colaboração .com a 
Menezes. e demais membros da Estathtica. A Diretoria da Con
dlretoria, numerosos represen-~ federação está às ordens de 
~antes das associações confe· tôdas as entidades que solicita
deradas. rem esclarecimentos, orienta-

Coube ao Revmo. Pe. José ções e colaborações. 
Labat, assisten~e edeosiástico O Revmo. Padre Labat !e~ I • 
d,a Confederaçfi.O e da Junta sentir o anseio do Sr. Bispo I 
Dlocesana. de Ação Católica, Diocesano Don João da Matta 
proferir magnifica alocução, <•por cuja preclosí:~Sima saú<;le 
expondo o programa do mo~ todos estamos rezando fervor' 

1 
vlmento geral de atividades, samente", no sentido de que ~ 
pfira 19:>3 - o ano do Aposto- programa se realize integraL: 
lado Social. mente, e com todo o êxito. 

Eis, em sintoma, o progra- Coube ao Dr. Dayl de Almel-
ma: em maio, as visitas de da, secretário da Confederação 
Nossa Senhora; em julho, a e -.presidente cio Departamento 

. Semana Rural de Friburgo; em Diocesano de Ação Social, usar 
1 agosto, a Semana Social de da palavra em seguida, insis

N\terói; em outubro. a Concen- Undo no pedido de orações pe-
tração dos Apostolados e o lo pronto restabelecimento de 
movimento paroquial em tôr- Don João, e congratulando-se 
no do reinado social do Sagra- com os católicos braslleiros pe
do Coração de Jes\ls e a inten~ la criação do terceiro Cardina~ 
sificação do movimento de lato etn noss.a Pátria. I 
Ação Católica Especializada, Monsenhor João de Barros 
Durante todo o ano, o estu- Uchõa encerrou a solenidade, 
do e progr~mada da Doutrina agradecendo as mar.ifestações 
Social da Igreja; todos os de. amor filial a Don João. Em 
meses, duas concentrações in.- se(Uiqjl ,., deteve-se na respon
terpa;o_quiais da Juventqüe ~a~~ade dos fiéis ~a realiza
Operana Católica; nas épodas ~~ .rto· programa. FmaJmente, 
aue os pároc.os escolherem, º"' ~u a biografia do novo J 

.fzÃ~l.;ll, o Arcebispo Primaz de 
1/ I 

- -
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I 
Foi apnsentado à Preside,1cia ,.o · I elevado • número. de pro~;;ssos asu. al'o 

Tr11lunal Superiot> do TratJct •ho um 'd.:.ndo ' inclusão • em pauJ;a; os c:.a-
1' e que r i me n t r1 nestes nhmcs. ,!lid1os coletivos que não "jt()dem so

l • Quando este Tribunal, em !1n~ úe trer delon~:a-!1 no · julgamento. Vtll
ti'Gl. adotou o c regime 1w téria!l sa excelência, sr . presidente. qué 
COletivas, tJ qu~ prevaleceu ~ r<>r- j ge de!'lar6U favorável &O •· :t0 .. \1 , ... 
I i c c:i.e 1952. aduzi ar~~:umenlnll <'011- gJme entã~ adotarto; pondl'l'CU l~ 
tt ánoq ~ m~did~ . Entre oq mo~i- ~e a .Pr!Í.tl<'~ dcmon,tra~se preJlll'-. 
vo.._ "u-:. então enumere•. n~•taquei zo~ à• partes, estar ia o •rrinur;;l 
o que ~e prl'nrt~ a naturem• espe- I natw·almente dispo~to 111 reconS'Ide
<' i ! tca fia Ju~tlc:<t rto Tral>alnn · 0 .

1 

rat' O · &tn, adotanrto O • meUtor sls------------=----·:.....- tMna.> ( \'e~ Antl'!'o de Carvalho
cFêna• Cnleti\· w~ no Tribunal :iu• 
perior --. in ' «Di~rin .-- CIN'"fOC"'.!~·.- KJ.tt., 
J!;;c9·l''i1 l. Estntl' em que " pa.ra• 
li!a<:àO· comple111! rta• ativlda<IO!'I. :u• 
l'i('g:ntP.• do Trilnm11 L Supenor do 
Trabalho rturantP se~senta dias, 
•carretou· lndis<·utlveis pre]utzo~ à:s 
N\rtes, resultantes <lo atra~o lm• 
pc.~to, 1rouxeram 11s ftlrla< coletl
' 'as ~en~ívcl l>aha na producão 
ri(' Tribunal. Em ~on.r<M]uênda, 
rrr>ponho ~ei~ 11.1Jolldo n sistt>ma da 
férias C'lletival<, artot~rlo que f"'i'& 

1 " titulo rle e"pet·iênrlll. m>ti)i;j sem 
r!õ•uitlldO. Sala rias Se~sõe'. 9 da 
rlHemhro de 1952. 11.~) GPraldo 
i\!ontedõnio BC'zerra de Meneze5>. 

l\." mt-•ma <lat~. n Tribuna! ~u
pl"i-tor, por unantmidad(l, cnnsidl!• 
t nu o a<<untn nbietn de- ielihera
"·"~· e rletermín"u o en~amm!Ut
rnçntn · d~ proposta à Comissão .. e 
R~ Jtim en tn . 

j O assunto ~ rcie,·anlP. 1'111 J U8• 
t:ca do Trabalho, com ereltcr, a 

1 paralisação· no Tribunal nito berte· 
t icia os empregados nem o em
prN!adn.-e-s . 

Se e um do, m!!mbro< do T. S. T. 
ouem procl;imR os prejulz1s aue ., 
~~~tema ,. i~Pnte tmp~e à!l p.irt:lls, 
nllo mal~ hll. luur para d!Setll• 
s1in a ... ._,. re•~Jt('l . 

F ' verdartl' flUe, atualm~nte. e
l!'llndn rlelibProu n Pretor!:~ Supe
ri~'~r. R• fPriAq vêm st?ndt' ;caa
da• C'nleti\·~ment~, ,1nrém erro dL:s 
n<dorto~ 11~ trinta rtia:s lj'lnell'Q • 
.Ju lho). n nuP, cl" rl't'to mod•• ame
r.rzf' B'l.U~lc< pr,.juizn! . Tod~~:v!a, 
tl!rc~ ~ t:On\'ir "Uf'. por outr., lado, 
n f:~taf~ntP 1 rAhalhn 1nteief'tual • 
m~. te·i~l Pm nu" t.am os jUlZes ,_ 
ru:i.allz;;do~ r>~'l J'Odé ser recuoe
r a rln em trinta dfa• t2.nto ma..ls 
nv•nto f"\ Uiln• s~n !M<:ado, a tra
halhar r1urantt" a:~ f~rtas. dado o 
ac~ntuar.ln numt"ro de :-~roccs=o• 
nu~ ratla rl1a rna1~ ~e avolum.t. 

I ~.,t; ~·•e ?.s<>ecto. Portanto, r tl
r.a• hinarttda•. além de n!o at2.11• 

1. tar rle if'r1t) aqueJ<>q pre>u!zos apol!.-
1 tu:o• ne\n mlniJtrn 'Bezerra de 
' l'fl'nezc•. n!IIJ R.t•ndP. "n tr.te.rf!ss!t 

rlo< tminrio~ lntt"~<Tante~ tio 7ri
bt>n~ l Sur~ri,r rlo Trab'1.tho . 

P~trece . noi•, flUe o ún!t"o p•o
:ema •értn a ser t'ncarado i o 

c:-ue ~f' nr•ndf' à• !lutuar,~ jur:.
rn•denriB h. ron&t'QU"ntes à t'tlft
\'C'ca cãn dP ju izPs do Res:lonlll, éf'!t• 
fnrmp r~rt~ YPZ nh<ét'vnu \ . '\rtJ1, 
r i ~ nn mln1•trn .1úlín Barl'lta . -

rtfrl'l-<e i' ou,.•tlo. "~!lm, e!!! 
P<r>nlhpt· rtn< mate• n menl'r . t"'l''· 
rln-•~ rm , ·f •tl\. romo é lóJri~t'l, o 
l n t('t~•·~ roletivn : 

:o~~-~ 
.) 

~'f~ ~ ~ -/f>5.:( 
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I JUSTIÇA DO TRABALHO 

FÉRIAS COtETIV AS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
/. Antero de Carvalho 

de propor ao Tribunal Superior 
seu Regimento Interno na. parte 
hros desse Pretorio. 

Como é sabido, essas ferias, que são por lei dé sessenta dias 
eram go;;adas indiv~dualmente, preenchendo-se a vaga provi
~oria por meio de convocação de jui2es do Regional. Assim ~ 
que tiveram assento no ilustre Pretorio Aldilio Tostes Malta, 
J. M. de Carvalho Junior e Alvaro Ferreira da Costa, trés do~ 
mais destacados membros daquele Tribunal. 

Aconteceu que, em ~etembro de 1951, com dissesão apena~ 

1 
de três votos, decidiu o T. S. T. ado~r o regime de terias co-
lttivas, porém bipartidas (janeiro e julho). 

I Nessa oportunidade, o ministro Begerrq de Menezes c:ha-

l
, mau a atenção do Tribunal para a tnconvemencia do s1stema, 

que se chocaria com a natureza especifica da Justiça do Tra
balho, onde inúmeros processos aguardavam pauta (naquel~ 

1 momento, 1018), ressaltando, especialmç.nte, a questão que se 

I prencle aos dissídios coletivos, cujos julgamentos não devem so
trer delongas. 

: O ministro Julio Barata, entretanto, reputou mais tmpor-

1 

fonte. a necessidade de cristali;;ação da jurisprudencia, o que se 
conseguiria com a composição plena do Tribunal, evitando-se, 
destarte, as vacilações tão prejudiciais: "Dos males, o menor 
- dis~e então - se há inconvenientes em um sistema, há-os 

I 
tambem no outro". (Naturalmente, o ilustre jurista considerou 
a possibilidade de se .convocarem sessões extraordinarias mesmo 
durante as terias e sempre que houvesse dissídios coletivos em 
~ondições de julgamento) . 

O ministro Caldeira Neto, conforme lembrou o autor da 
proposta, jazendo honrosa reterencia a um dos meus comen
tarios, ao proclamar a decisão do Tnbunal, entretanto, declarou 
que, se a prática demonstrasse prejuízos à~ partes, estaria o 
Triqunal naturalmente disposto a reconsiderar o ato, adotandn 
o melhor sistema. 

Agora, um dos membros do Tribunal declara, com a sua 
autoridade, que as ferias coletivas prejudicam as partes e pro-
põe, em consequencia, que se volte ao antigo regime. · 

1 Já ouvi, certa feita, do ministro Astoljo Serra que as fé-
rias .em dois períodos o prejudicava porque não proporcionava 
u dcsu:.nsb ne; essario ao trabalho esta/ante da Justiça especia
lizada, o que é, sem dúvida uma verdade. 

Dessa forma, temos três valiosos depoimentos: o do minis
tro Bezerra de Mepe•ew no sentido do prejuízo que o sistema 
tráz as partes; o do ministro Astolto Serra, proclamando a in
conveniencia sob outro aspecto. lambem respeitavel. e o do mi-

. ntstro Julio Barata, que reputa 111ais importante, no caso, a pre
' servação de uma turisprudencia unitorrn,_ 

I 
Para. mim, os três aspectos são tmportantes, dignos, pot.~. 

da melhor consi.aeração; todavia, estou inclinado para as jeria5 
individuais (que os dois últimos não repudiam com intransigen
cta), principalmente porque, além de evitar o atraso, propor-

' 

c;ionará JL volta ao TST daqueles três credenciados membros do 
Tribunal da 1.• Região, cujos mb-itos e competencia ninguem 
pode pôr em dúvida. 

IC:'õ:Tl!J.tnnc: Oc:! ,.,...l'\»"2'"ro ., .. 

~o r-~~,. 

~ -1.<"'-~ ·' ~~ 
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Dois meses ~e 
u . n 

papo pro ar 111 

E os trabalhadores esperam a solução dos dissídios 
coletivas para os membros do T.S.T. 

Férias 

O Tribunal Superior do Trabalho re
Jeitou, em sessão de quinta-feira ultima, 
a proposta do ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, contraria ao sistema de !e
rias coletivas v1gent<s naquela Corto do 
Justiça. 

Votaram contra u ferias .t:aktivl!, 
al!m do autor da proposta, !Qi~trg Ge
raldo Bezeqa. oa m1n1strosG Oy Ilha. 
Antoruo Carvalbal, Astolfo Serra e Ro
mulo Cardlm. ,A favor doa feriu coleti
vas, os ministros Caldeira Neto, DeUim 
Moreira, Waldemar Marques Oliveira 
Lima, Julio Barata e Edprcl Sanches. 

A propdsta está assim redigida: 
"Quando e•te Tribunal, em fins de 

1951 adotou o regime de ferias coleti
vas, o quo prevaleceu a partir de 1952, 
ac!uzi argumentos eontrar1os l medida. 

Entre os motivos, que entio enumerei. 
e f<>ram muitos, destaquei o que se 
prende l natureza especifica da ]us
Uça do Trabalho; o elevado numero de 
processos aeuardando 1ncluslo em pau
ta; os dissídios coletivo&, que não podem 
sofrer delongas nc> julgamento. 

V. Exa., S~bor Presidente, que ss 
di;;Jarou favoravel ao novo regime en• 
tio adotado, ponderou "quo ee a pratica 
demonstrasse preiu1zoa ih partes, estaria 
o Tribunal naturalmente disposto 1 ro• 
considerar o ato, adotando o melb~ 
sistema" (Ver Antero de Carvalho· --1 
"Fi rias Coletivas no Trlbun.al Supe-o I 
dor•, ta "Diário !Carioca", Rin, 18-9! 
951). ! 

Eatdu em que i paraUza,lo i:ompleta 
das atividadoa judicantes do 1'ribunal 
Superior do Trabalho durante sessenta 
dlaa, acarretou 1ndlseuúvei• prejuizos 
ãs partes, resultantes do atrazo lm·• 
posto ao Julg-amento doe respect:i•o. fel-:, 
tos. De fato, trota:eram u ferlaa co.•· 
lelvas se11s1ve! baiJCa !fe ·produção · d'J 
Tribunal. , , 

Em eonsequencla, proponbo aela abo' 
lido o eistema do lerias coletivas, ado! 
tado que fôra a útulo de exper1enci~í' 
mas &em resultado". 

Como .. va. embora ••m naultado, 
decidiram os üu• res · membros do Ttt 
3. T. passar dois meses - a f.nlorma .. 
;ão 6 de um alto funcionaria do Pr<l:.' 
prlo T.S.T. - do "papo pro atr" •• ~ 
enquanto o, trabalhadores ficam ••re• 
rando a eoluçio dos aeus dissídios • 

• 
-«f/ 114·~ _ ~~-r/ 
--19 o4.. ~ "'- --195~ 

O TEOR DA PROPOSTA »E ~!O 
DIFICJ\ÇAO NO ltEGil\ffi~TO ·, 

INTERNO DO T . S.T. . 
E' o se;;ulntc o teor d~ prcpo~

ta apresentad& á Presldencla do 
'Irlbunal Superior dO Trabalho· 
•'Quando este Tribunal. em fins de 
1951. adotou o regime de ferias co
letivas. o que prcv~tleccu " par
tir de 1952. sduzl argumento' con
trarias á medida. Ent:·c os mo
tivos. que então enumerei. dest:l
quel o que se prende á nntur~7a 
esp~clflca dn Justiça do 'IrabaH,n· 
o elevado numero de proc~c;~P5 
aguardando Inclusão em pnnt": O" 
dlssldlos coletivos qnc n!lo podr•tl 
30fJ."er deloo~n~ no jnlgamr:nt<'. V. 
'SXA., sr. prestdente, que 5 ... declfl· 

~ .... ..._..., ... _ ................ iiiii_"'""_"'"'"'·.;;-...... ...._ __ .... -._. .•..• !J,;,r~o~t~l.~f~·!.''v~o~ravel ao novo r~r l:-! :l' ~~-
"'""' I ~-- ............. no1'1"'1U .......!! rt1H!..:. s~ 

p~rte-s, eE~ar~a o Trtt1·.1na! n~ttU• 
rnlment~ dl;posto a •-·.•n.slde":"ar a 
ato. adotando o melhor •Jlst~ms." 
(Ver Antero <ie Carvalnn - "!'~
rias Coletivas no Tr'but:al l51ioP.· 
rlor". In "Diarlo Carioca". R1o. 18-
9-951). Estou em que a p&rallzfl
ção completa da$ atividades jud!• 
cantes do Tribunal Superior do 
Trabalho durante sessenta dias. 
acarretou !ndlscutlve!s pre,Ju!zos ás 
partes, resultantes do at~aso Im
posto ao julgamento dos vespecti
\'Os feitos . De rato, trouxeram as 
ferias coletivas sensl<el baixa na 
produçi'.o do Tribunal. Em conE~
quencl1. proponho seja abolido o 
.;istema de ferias coletivas. adc.ta
do que fora a titulo de experlen
cla , mas sel"l resultado. "Sala da, 
SesE6es. 9 de de?.embro de 1952. 
ns) Geraldo J\Ionr.rdOn.o Bez.,rra 
d~M~ 
~mosma d•ta. o Tribunal su

perior. por unanimidade, constd .. -
ron o assunto objeto de dellbera• 
ção e determinou b encRm!nh~t· 
mento d.' proposta á Comlsslo de 
Regimento. 

-(<0 ~*" 

~-~ 
-'1:3oiL ~ ~-19s~ 
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NATUREZA JURíDICA DA REMUNfRAÇ10 DO· REP~ ; . 
- SEMANAL - ( 11} · ,, 
]. Antero de Carvalho 

r:oulle o frito a a m'n;·stra Nelson Hungria, como relàtor .- ·; 
A i lustre · Primei ra Turma, acompanhando-lhe o ·sttbít4ftcio

~o -:a!.o, prodc:mo1~. rn;c a remuneração do repouso semanal ·dev• 
ser con"eituada como salario. 

Declarou dll inicio o renomado criminalista que a lti BOI 
não widou, " e:xpressi.• 1:erbis", da natureza jurídica da rt.mu• 
néracúo do ··anov.~o nn .tr•"o. mas que a opinião dominante na 
l!.out rina é a de que se conceitua como salario. 

' ' 0 a-rgumento decisi1'0 t>m. t al sentido - disse Nelson Hun
gria - é o aue c.Tpendll Piá Rodríguez ("Derecho del Traba;o, 
pág. 1';!7): " O salario consti tui a obrigação patronal que cor• 
responde à obrigação do trabalhador de pôr suas energif!.s iJ. 
disposição do patrão, sem que t enha de coincidir parcialmentll 
cada pagament o com cadà p-restação . A onerosidade surge da 
equivalencia das duas prestações em seu cômputo, e não do de
talhe de cada servico e de cada pagamento . Assim. podemos 
cóncluir afirmando ·que êsses pagamentos se efetuam pelo . con
ceito do s(llario, regendo-se pelo estatuto jurídico deste .•• O tra
btdho não é uma merccdf!ria •.. Na execucão do contrato diJ 
trabalho, dada a sua natureza pessoal, há de ter-se ·em conta, 
-:arnbem, a dignidade lwma'!'l a do prestador d.e servU;o, . a sua 
condição moral, a sua situação de ente vivo e merecedor de um 
t:--at amento compatível. A bilateralidade do contrato . estci . no 
.~eu todo, e não no detalhe de cada operação retribuída. de cada 
serv iço pago, de cada prestação satisfeita. A retribuiçlo - do 
dP.scanso não constitui , por outro lado, uma obrígt&çdo fneo?&di 
cional e arbitraria . Ao contrario, é uma consequencia, um efei
to · direto do cumprimento do proprio contrato de trobt&lho •· 
quer se trate de repouso semanal ou anual (féri48), a stUZ con
ces~iio está . sujeit a à observoncia de determinadas conltit;6eS'!. 

Depois de jazer esta citação, o ministro Nelson Hunf1M 
f invocou ainda a opinião de Arnaldo Sussekind, expo:ita 4 .'IJ4{f. 

330 do seu livro "Duração do Trabalho e Repousos Remunera
! dos" , dando apoio à maioria dos juristas para chegar 4 con-
1 clnsão de ser incensuravel o despacho agravado ( Agr. Instr. 

l 
n.0 15.512 ) . 

L imitei -me a reg istar o assunt o porque já o focali::;ti ante~ 
nesta coluna. desenr olvendo-o, depois, em "0 Direito do Tra-

! 
bal ll o no.~ Tr ibunais " com base em um despacho do ministro 
Bezerra de Menezes mant ido pela mesma Primeira Turm« ·em 
1:mdamehtdd6 ttcoTcrao do minis tro Luiz Gallott; ( págs. 229 e&e-

l guin t es) . · 
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]. Antero de Carvalho 

TRANSFER~NCIA DE FUNÇõES 
ou DE CARREIRA I 

J ulgando o processo 5. 831/50. o 
Tribunal Superior do Trabalho, 
em acórdão da lavra. do ministro 

:e.p· 1)1Tfl rlts M'JJH~zr ·. resolveM qú.e 
· n~o e-st,;_ comp .. eeudid·:l no.s ~m\• 
te do •· Iu:, ve.rlc.ntiP', que te-.ín 
to:lo empt\ogndc.r. a t:-anat.,ttric•,. 
do empregado para !unção de n ... 
Ln:·eza comprovadamente li1Mrs• 

, d,, q u" exercia. Em tais condlÇêes, 
~l tran.sferênclv., efe-Dt.:uda, sem • 
consentimento do empregado, ç&• 
racterlza alteraçao contratual ve. 
dada por lei. No3 hipótese, m~m., 
quando lnvccada, não pOã• pn
valecer, como cl:'t u.suJa tldell'lva •de 

' contrato <ie tmbalho, dl.sposlção 
do reguLamento da emp.rêsa, q~e 
faculte .. transferência o.e. tuuçõea 
ou de oor!'e-hB ''. p-ois certo .é que 
os direitos assegurado::: ~lU Je.l ale 
cnac(ições contrHuats m inl111aa, e, 
náo podem . evldentemenl4f,. ~~~r 
red•·•zi<lm ou llmltadcs peb von. 
taçie d;;s partes. 

; t 
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Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes 

Primeiro presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho, vai par
ticipar hoje, em Brasília, da sole
nidade de inauguração dessa côrte 
de Justiça na capital. Casado, pai 
de 15 filhos, o Ministro Geraldo 
Bezerra de Meneses. foi campeão 
de natação em sua juventude, 
quando fêz a travessia Rio-Nite
rói diversas vêzes. Hoje; aposenta
do, mantém ainda a cadeira de Di
reito do Trabalho na Universidade 
Federal Fluminense, onde já foi di
retor da Faculdade de Direito. 

Líder católico e presidente da 
Federação Nacional de Congrega
gos Marianos, part~cipou de diver
sos. conclaves internacionais de ca
toHcismo, inclusive o de Medellín, 
na Colômbia. Autor de obras sôbre 
previdência social e doutrina ca
tólica, é um estudioso da obra de 
Agr1pino Grieco, a quem considera 
"o mais mordaz dos críticos literá
rios brasileiros." 




